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CITCOMS : University of Phayao
จดหมายข่าวศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

โครงการพัฒนาความรูค
้ วามสามารถ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
ใหม่ ประจําป 2564

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ได้จด
ั โครงการพัฒนาความรูค
้ วาม
สามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใหม่ ประจําป 2564 ในวันที 4 สิงหาคม
2564 ออนไลน์ผา่ น MS Teams โดยได้รบ
ั เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร
รองอธิการบดีฝายการคลังและสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา เปนประธานในพิธเี ปด
พร้อมทังได้รบ
ั เกียรติจากผูอ
้ ํานวยการศูนย์ฯ และหัวหน้างานเปนวิทยากร บรรยายใน
หัวข้อ
1.ความรูค
้ วามเข้าใจเกียวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจท
ิ ัลเพือการปรับเปลียนเปน
มหาวิทยาลัยดิจท
ิ ัล
2.ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจท
ิ ัลในโปรแกรมพืนฐานสําหรับการทํางาน การ
เลือกใช้งานเครืองมือต่าง ๆ ด้านดิจท
ิ ัลมาทํางานร่วมกันแบบออนไลน์ และการใช้งานเพือ
ความปลอดภัย
3.นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
และมีวท
ิ ยากรทีมาให้ความรูแ
้ ก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการได้แก่
1.นายพลรบ สวัสดี ผูอ
้ ํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
2.นายพิษณุกร จิตจํานงค์ หัวหน้างานบริการระบบเครือข่าย
3.นายเพ็ชร พงษ์เฉย หัวหน้างานผลิตสือนวัตกรรม
4.นายปวิช ไชยบาล งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
5.นายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝกอบรมสารสนเทศ
ทังนี โครงการพัฒนาความรูค
้ วามสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการกว่า 90 คน
โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือเปนการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มค
ี วามรู ้ ทักษะ ใน
การใช้งาน ICT อย่างสร้างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม อันจะเปนการเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั ิงาน และเพือพัฒนาประสิทธิภาพ การทํางานของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยต่อไป

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร จัดประชุมอาจารย์
เพือเตรียมความพร้อม และชีแจง
แนวปฏิบต
ั ิการสอบออนไลน์กลาง
ภาค 1/2564
วันที 18 สิงหาคม 2564 งานผลิตสือนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร จัดประชุมอาจารย์เพือเตรียมความพร้อม และชีแจง
แนวปฏิบต
ั ิในการจัดสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ปการศึกษา
2564 โดยการประชุมผ่านระบบ Conference ด้วยโปรแกรม Zoom meeting ซึง
มีอาจารย์ผป
ู้ ระสงค์ลงทะเบียนขอจัดสอบออนไลน์ รวมจํานวน 84 รายวิชา
จํานวนนิสต
ิ 11,114 คน และจํานวน 11 คณะ ได้แก่
สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, แพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์,
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์, พยาบาลศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร, รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์ และ
สถาปตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
การจัดสอบกลางภาคออนไลน์จะดําเนินการสอบตามปฎิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยพะเยาในระหว่างวันที 21 – 29 สิงหาคม 2564
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CITCOMS กองกลาง และกองคลัง
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมนา
เชิงปฏิบต
ั ิการเรือง การวางแผน
กลยุทธ์สาํ หรับหน่วยงานระดับกอง
ศูนย์
วันอังคารที 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร กองกลาง และกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบต
ั ิการ
เรือง ”การวางแผนกลยุทธ์สาํ หรับหน่วยงานระดับกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจํา
ปงบประมาณ 2565 - 2569” ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือสาร โดยได้รบ
ั เกียรติจากรองอธิการบดี รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝาย
การคลังและสือสารองค์กรกล่าวเปดโครงการ และมอบนโยบายในการจัดทําแผนกลยุทธ์
หลังจากการกล่าวเปดเสร็จสินได้มก
ี ารจัดบรรยายเรืองกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ระดับกอง/ศูนย์ ตามแนวทางของระบบประกันคุณภาพการศึกษา EdPex โดยได้รบ
ั
เกียรติจากรองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน รศ.ดร.ฐิติรต
ั น์ เชียวสุวรรณ เปน
วิทยากรบรรยายถึงแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์ของกองและศูนย์ ให้สอดคล้องต่อ
แผนยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทังเปนไปตามหมวดต่าง ๆ แนวทางการจัดทํา
โครงร่างองค์กร กรอบแนวคิดโดยการมุง
่ เน้นผูร้ บ
ั บริการเปนหัวใจสําคัญ และแสดงให้
เห็นถึงกระบวนการในการบริหารจจัดการขององค์กร

งานผลิตสือนวัตกรรม CITCOMS
ดูแลและควบคุมการสอบกลาง
ภาคออนไลน์
เมือวันที 21 - 29 สิงหาคม 2564 งานผลิตสือนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร ได้ให้บริการ ดูแล และควบคุมการสอบออนไลน์ด้วย
ระบบ UP LMS สําหรับการสอบกลางภาค ปการศึกษา 1/2564 มีรายวิชาทังหมด
จํานวน 91 รายวิชา มีนิสต
ิ เข้าสอบ จํานวน 11,569 คน และจํานวน 13 คณะวิชา
ด้วยกัน ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ คณะพลังงานและสิงแวดล้อม คณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะสถาปตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิชาทีมีจาํ นวนรายวิชาทีสอบมากทีสุด อันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จํานวน 29 รายวิชา จํานวนนิสต
ิ 3,121 คน อันดับ 2 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ จํานวน 14 รายวิชา จํานวนนิสต
ิ 901 คน อันดับ 3 คณะเภสัชศาสตร์
จํานวน 12 รายวิชา จํานวนนิสต
ิ 899 คน อันดับ 4 คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 10
รายวิชา จํานวนนิสต
ิ 3,981 คน และอันดับ 5 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
จํานวน 7 รายวิชา จํานวนนิสต
ิ 944 คน การจัดสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคการ
ศึกษาที 1/2564 โดยมีทีม Admin ระบบ UP LMS จํานวน 4 คน ได้ให้บริการ
สนับสนุน และควบคุม รวมทังแก้ไขปญหาและตอบข้อคําถามต่างๆ ให้กับ
อาจารย์และนิสต
ิ ทําให้การจัดสอบออนไลน์ ทีผ่านมาเปนไปด้วยความเรียบร้อย
และเสร็จสินโดยสมบูรณ์
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รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นิสต
ิ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร งานฝกอบรมสารสนเทศได้รบ
ั เชิญเปน
วิทยากรอบรมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างเดือนมิถน
ุ ายน -สิงหาคม 2564 พร้อมทัง
สอบวัดระดับความรูก
้ ่อนและหลังการฝกอบรม
ทังนี มีจาํ นวนนิสต
ิ ฯ จํานวน 1,799 คน จาก 7 คณะ โดยหลักสูตรประกอบไปด้วย
1. การใช้งาน Microsoft Office word
2. การใช้งาน Microsoft Office Excel
3. การใช้งาน Microsoft Office Excel Advanced
4. การใช้งาน Microsoft Office PowerPoint
5. การใช้งาน Microsoft Office PowerPoint Infographic
เพือมุง
่ เน้นให้เกิดความรูค
้ วามเข้าใจเกียวกับหลักการใช้โปรแกรมประยุกต์ เพือให้
สามารถนํามาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
โดยมีนิสต
ิ ทีเข้ารับการฝกอบรม ดังนี นิสต
ิ คณะนิติศาสตร์ จํานวน 200 คน นิสต
ิ คณะ
รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 300 คน นิสต
ิ คณะวิทยาศาสตร์ 250 นิสต
ิ คณะนิติศาสตร์
(รอบ 2) 150 คน นิสต
ิ คณะบริหารธุรกิจ 579 คน นิสต
ิ คณะเภสัชศาสตร์ 70 คน นิสต
ิ คณะ
ศิลปศาสตร์ 250 คน
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สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที งานฝกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการระบบสารสนเทศและการสือสาร
https://citcoms.up.ac.th

